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 چکیده

 

در  اتیاضیر جیترو یهابرنامه نیتراز بزرگ یکیکانگورو  اتیاضیر

 یمندآموزان و رشد تواندانش یاضیدرک ر یرتقاکه با هدف ا استیدن

 ۶۵از  شیدر ب یاضیهوشمندانه ر یهاتیلذت بردن از فعال یآنان برا

شناسایی متغیرهای تاثرگذار در ارزشیابی . شودیکشور جهان برگزار م

می تواند مسئولین آموزش را به نقاط  دانش آموزان توسط آموزگاران

رایط برنامه ریزی درست و دستیابی به قوت و ضعف ارزشیابی آگاه و ش

نتایج واقعی عملکرد آموزشی آموزگاران را فراهم سازد. تحقیق حاضر 

با هدف تعیین همبستگی بین نتایج مسابقات ریاضی کانگورو و 

ریاضی مقطع ابتدایی اردبیل صورت پذیرفت. در  ارزشیابی آموزگاران

آموزان انتخاب و تایی از دانش  367مذکور نمونه تصادفی  همطالع

نتایج مکتسبه در ها مورد بررسی قرار گرفت. ابزار جمع آوری داده

آموزگاران بود.  ازآزمون ریاضی کانگورو و ارزشیابی انجام گرفته 

و آزمون های همبستگی اسپیرمن، تی و  SPSSنتایج با نرم افزار 

آنووا تحلیل شد. بین نتایج ریاضی کانگورو و ارزشیابی همبستگی 

( وجود داشت. بر اساس این همبستگی r=158/0عیف ولی معنی دار )ض

نسبتا پایین بدیهی است که چنین ارتباطی قطعا نمی تواند در 

ارزشیابی آموزگاران تاثیر به سزایی داشته باشد. بر همین اساس 

این متغیرها نباید به عنوان عامل تعیین کننده در ارزشیابی ها 

 مورد تاکید واقع شود.
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 مقدمه   .1

در  اتیاضیر جیترو یهابرنامه نیتراز بزرگ یکیکانگورو  اتیاضیر

 یآموزان و رشد توانمنددانش یاضیدرک ر یکه با هدف ارتقا استیدن

 ۶۵از  شیبدر  یاضیهوشمندانه ر یهاتیلذت بردن از فعال یآنان برا

روز جشن  قتیکانگورو، در حق اتیاضی. روز رشودیکشور جهان برگزار م

کانگورو عالوه بر  اتیاضیدر روز ر است. اتیاضیر یگرفتن برا

برگزار  زیمسابقه ن کی ،یاضیر حاتیو تفر نیآفریشاد یهاتیفعال

 یاضیر یهاسنجش آموخته یمسابقه فقط برا نیا یها. مسئلهشودیم

 یریکارگها بهآن یاند، بلکه هدف اصلنشده یوزان طراحآمدانش

 قتیآموزان در حل خالقانه مسئله است. در حقدانش یتوانمند

که  کنندیرا حل م ییهاکانگورو مسئله اتیاضیآموزان در روز ردانش

که  ییهااست؛ مسئله یمدرسه خال یاضیر یهادر کالس شانیجا

و از  برندیم یخود پ تیتفکر و خالق ها به قدرتآموزان با حل آندانش

 .شوندیخود شادمان م یهایتوانمند یریکارگبه

از آنجا که هدف آموزش یادگیری است، پس به همان نسبت که 

یادگیری ها متنوع اند، هدف های آموزشی هم گوناگون هستند. هدف 

های متعدد آموزشی در سطوح مختلف سنی نیاز به نوعی سازمان، نظم و 

 (.1389یب دارند )سیف،ترت

ارزشیابی دانش آموزان از آموزگاران ساده ترین، رایج ترین و 

در عین حال مهمترین روشهای ارشیابی در مراکز آموزشی است. بر طبق 

نظر عده ای از کارشناسان ارزشیابی های دانش آموزی بهترین وسیله 

آل ارزشیابی ها می باشد. بدین خاطر که افراد تحت تعلیم ایده 

ترین گزینه ها برای ارزشیابی فعالیت های آموزشی آموزگارانشان می 

 (2006امری و همکاران، باشند )

البته با وجود اینگونه ارزشیابی ها همیشه به راحتی مورد 

پذیرش قرار نگرفته اند. در بعضی مواقع کسانی مدعی بوده اند که 

ز ادعا کرده چنین ارزشیابی هایی معتبر و پایا هستند و کسانی نی

اند که این ارزشیابی ها بی اعتبار و بیهوده اند. ولی با همه این 

بحث ها برای تصمیم گیری درباره اثربخش بودن آموزش بطور خیلی 

فزاینده ای از ارزشیابی های دانش آموزان استفاده می شود. 

بنابراین با توجه به تاثیرگذاری ارشیابی های دانش آموزان در امر 

رورتا بایستی از متغیرهایی که در این امر مهم هستند آموزش ض

 (1373استفاده نمود )گرجی، 

نتایج تحقیقات به عمل آمده بیانگر این است که با متغیرهایی  

از قبیل تسلط علمی آموزگار، توانایی آموزگار در تفهیم مطالب، 

چگونگی پاسخگویی آموزگار به پرسشها، رعایت نظم و پیوستگی در 

، ایجاد انگیزه یادگیری، رعایت نظم و مقررات آموزشی، نحوه مطالب

ارزشیابی پیشرفت تحصیلی، عالقه در رفع مشکالت دانش آموزان، روش 

 آموزش و ارائه کاربرد علمی مطالب درسی ارتباط دارند.

مطالعات انجام شده در مورد عوامل مندرج تاثیر اکثریت آنها را 

ایت. برخی از آموزگاران اظهار می  تایید و برخی دیگر را رد نموده

روی نمره مکتسبه در آزمونهای کنند عملکرد تحصیلی دانش آموزان 

ریاضیات کانگورو اثرگذار است و همچنین اعتقاد دارند دانش آموزان 

ضعیف و خیلی ضعیف از این نظر مستثنی هستند و بایستی فقط از دانش 



  

 

 

استفاده شود تا این که آموزان متوسط، ممتاز و خوب برای ارزشیابی 

نتایج حاصله قابل استناد و اعتماد باشند. ارزشیابی های دانش 

آموزان در تصمیم گیری ها و برنامه ریزی ها به مسئولین کمک زیادی 

می کند و همچنین به آموزگاران در مورد اثربخش بودن تدریس 

بازخورد می دهد، اما در مورد اینکه این ارزشیابی ها چقدر می 

واند بیانگر واقعیت ها باشد نسبی است. یکی از نکات بسیار مهمی ت

که به عنوان عامل مخدوش کننده ارزشیابی واقعی وجود دارد عملکرد 

تحصیلی دانش آموزان و بطور کلی متعلمین است. بنابراین سوالی که 

می توان مطرح نمود این است که آیا بین نمره مکتسبه در آزمونهای 

رو و نمره ارزشیابی آموزگاران همبستگی و تاثیر ریاضیات کانگو

متقابل وجود دارد یا نه؟ با توجه به مطالب ارائه شده هدف اصلی 

این بررسی آماری؛ تعیین میزان ارتباط و ضریب همبستگی بین نمره 

در فعالیت های آموزشی آزمون ریاضی کانگورو و نمره ارزشیابی آنها 

 مربوطه بوده است.

 

 
 

 شناسی تحقیقروش   .2

ریب همبستگی در مقاطع ابتیدایی شهرسیتان اردبییل ضاین مطالعه 

رد مطالعه، تمام دانش آموزان ابتدایی وانجام گرفت. جامعه آماری م

بیه  1396-97اعم از دختر و پسر سطح شهرستان اردبیل در سالتحصییلی 

 نفر بود. 8187تعداد 

شیییابی ابییزار گییردآوری داده هییا و اطالعییات مییورد نیییاز ارز

آموزگاران بصورت رتبه ای شامل: خیلی ضعیف، ضعیف، متوسیط، خیوب و 

تمیامی دروس ریاضیی بیود.  5تیا  1خیلی خوب با مقیاس نمره گذاری 

دوره های اول و دوم ابتدایی کیه در ایین سالتحصییلی ارائیه شیده 

 367مورد بر اساس  367بودند، مورد ارزشیابی قرار گرفتند. در واقع 

که حجم نمونه بیر کل مدارس ابتدایی شهرستان اردبیل  دانش آموز در

 مورد بررسی قرار گرفت. اساس جدول مورگان بدست آمد، 

الزم به ذکر است برای تخمین حجم نمونیه در بیدترین وضیعیت بییه 

 95و میزان اطمینان بیاالی  05/0حداکثر خطای قابل تحمل  367اندازه 

دفی هیر مدرسیه نییز بیا تعداد نمونه های تصادرصد لحاظ شده است. 

نمونیه نهیایی بیه روش  367تعداد دانش آموزان موجود در مدرسه از 

بیا نمونه گیری تصادفی سیستماتیک از روی دفتیر آمیار هیر مدرسیه 

استفاده از جدول اعداد تصادفی به طور علمی و دقیق برآورد گردید. 

بت، ث SPSSداده های جمع آوری شده با استفاده از نرم افزار آماری 

 تنظیم و تحلیل های الزم انجام گرفت.

  

 

 نتایج .3

سواالت مربوط به آزمون ریاضیات کانگورو دارای سه سطح امتیازی 

سوال می باشد که سواالت هر گروه سه، چهار و پنج  24و مجموع 

گروه ها  کیتفک سوال مطرح شده است. هشتامتیازی هرکدام در قالب 

 بود: ریبصورت ز

 ییاول و دوم ابتدا یها هی: پا1 گروه



  

 

 

 ییسوم و چهارم ابتدا یها هی: پا2 گروه

 ییپنجم و ششم ابتدا یها هی: پا3 گروه

نمره درس ریاضی به عنیوان شیاخا اصییلی عملکیرد تحصییلی لحیاظ 

گردید. نمره درس ریاضی دانش آموزان به شش گروه تقسیم شدند. گروه 

گروه دوم ضیعیف، اول به عنوان دانش آموزان ناموفق و بسیار ضعیف، 

گروه سوم متوسط، گروه چهارم خوب، گروه پنجم خیلی خوب و گروه ششم 

به عنوان دانش آموزان موفق و ممتاز در نظر گرفته شدند. مییانگین 

کیه دسیته اول  2018در سیال و انحراف معیار رتبه ریاضی کیانگورو 

، دسیته 73/3مورد بود  44، دسته دوم که شامل 71/3مورد بود  3شامل 

میورد بیود  79، دسته چهارم که شامل 79/3مورد بود  57سوم که شامل 

 95 و دسته ششم که شامل 86/3مورد بود  89، دسته پنجم که شامل 77/3

می باشد. آزمون همبستگی رتبه ای اسپیرمن به منظور  03/4مورد بود 

ارتباط بین نمره ارزشیابی دانش آمیوزان و امتییاز مکتسیبه  تعیین

به دست آمد. مقدار  158/0ریاضی کانگورو انجام شد و ضریب همبستگی 

( و بیانگر رابطه مثبیت p-value=000/1همبستگی تعیین شده معنی دار )

ضعیفی بین امتیاز ریاضی کانگورو و نمره ارزشیابی دانش آمیوز میی 

انش آموز نمره بیشتری در ریاضی کانگورو بگییرد باشد. یعنی هرچه د

نمره ارزشیابی او نیز بیشتر خواهد بود و همچنین اگر نمره ریاضیی 

به همان ترتیب نمره ارزشیابی او نییز کانگورو دانش آموز کم باشد 

  پایین خواهد بود.

از آزمون تحلیل واریانس ییک طرفیه بیرای بررسیی تفیاوت نمیره 

ن شش سطح؛ بسیار ضعیف، ضیعیف، متوسیط، خیوب، ارزشیابی دانش آموزا

بیا مقیدار  p=083/0بسیار خوب و ممتاز استفاده شد. نتیجه در سطح 

معنی دار نشد. لذا این آزمون نشان میی دهید  F=952/1آماره آزمون 

که نمره ارزشیابی بین سطوح مختلف امتیازات ریاضی کانگورو اخیتالف 

 معنی داری وجود ندارد.

نمره ارزشیابی دانش آموزان دختر و پسییر  سی تفاوتبه منظور برر

استیودنت انجام شد و نتایج نشان داد میانگین و انحیراف -آزمون تی

بیود  89/3و دانش آموزان پسیر  83/3معیار نمرات دانش آموزان دختر 

که آزمون تی اختالف معنی داری را نشان نداد، یعنیی دانیش آمیوزان 

 انی را دریافت کرده اند.دختر و پسر نمره ارزشیابی یکس

در ادامه پایه تحصیلی دانش آموزان را به عنوان شاخا های دیگر 

در نظر گرفتیم. به این منظور پایه تحصیلی دانش آموزان را بصیورت 

پایه های اول و دوم، پایه های سوم و چهارم و پاییه هیای پینجم و 

عییار ششم ابتدایی مورد بررسی قرار دادییم. مییانگین و انحیراف م

، 74/3مورد بیود  151امتیاز ریاضی کانگورو سال اول و دوم که شامل 

و سال پنجم و ششم کیه  76/3مورد بود  78سال سوم و چهارم که شامل 

بوده است. در ضمن به منظور بررسیی نهیایی  71/3مورد بود  138شامل 

تفاوت نمره مکتسبه در ریاضی کانگورو و سه گروه میذکور از آزمیون 

و  p=00/0اریانس یک طرفه استفاده شید کیه نتیجیه در سیطح تحلیل و

268/9=F  معنی دار گردید. طبق این آزمون و معنی دار بودن آن مشخا

شد که نمره ریاضی کانگورو در بین گروه های سه گانیه فیوت تفیاوت 

برای مقایسه گروه ها بصیورت دو بیه  Tukey HSDدارد. آزمون تعقیبی 

د که بین گروه هیای فیوت الیذکر تفیاوتی دو انجام گرفت و معلوم ش

 وجود ندارد.

 



  

 

 

 

 نتیجه گیریبحث و  .4

در این پژوهش یافته ها نشان می دهد که ارتباط معنی دار ضعیفی 

بین نمرات ریاضی دانش آموزان و امتیازات مکتسبه در آزمون ریاضی 

کانگورو وجود دارد. در مورد این رابطه آماری نتایج تحقیقات 

که عملکرد تحصیلی متعلمین در نتایج ریاضی ن می دهد مشابه نشا

(. در برخی تحقیقات مشابه این 2006کانگورو تاثیر ندارد )جاکوبس، 

پژوهش بیانگر ارتباط معنی دار بین نمرات ارزشیابی و ریاضی مورد 

تفاوت جزئی (. در این مطالعه 2002بحث است )نوحی و همکاران، 

انگورو بین گروه هایبسیار ضعیف تا میانگین نمرات آزمون ریاضی ک

عالی و همچنین ضریب همبستگی پایین موید تاثیرگذاری کم این عامل 

 یا همان امتیاز دانش آموز در ریاضی کانگورو در نمرات درس ریاضی

 (.1373می باشد که با نتایج برخی پژوهشگران همخوانی دارد )گرجی، 

الی دانش آموز در درس برخی از بررسی ها نشان می دهد که نمره با

ریاضی و مقایسه آن با آزمون ریاضی کانگورو نشان می دهد که 

آموزگاران با مشاهده وضعیت دانش آموز در ریاضی کانگورو سعی بر 

این دارند که نمره ریاضی کانگورو را با نمره درس ریاضی دانش 

آموز هم تراز نمایند. این تغییر رفتار موجب کاهش یادگیری و 

درصد آموزگاران  72بالغ بر جام افت کیفیت تدریس خواهد شد. سران

بیان کرده اند که اثر دادن نمره آزمون ریاضی کانگورو در نمره 

درس ریاضی منجر به کاهش محتوای درسی و حذف بعضی از استانداردها 

گشته است. همچنین مطالعات دیگری نشان می دهد که فعالیت های جنبی 

بر نمره واقعی دانش آموز دارد یعنی دانش مرتبط تاثیر مثبتی 

آموزانی که در فعالیتهایی همچون ریاضی کانگورو امتیاز خوبی کسب 

کرده اند نمره باالتری در درس مورد نظر از سوی آموزگار کسب می 

کنند. مطالعات مشابه نشان می دهد نمره مکتسبه در آزمونهای 

بی انجام گرفته از سوی مشابهریاضی کانگورو تاثیر مثبت روی ارزشیا

آموزگار دارد. با همه این بحث ها عده ای از پژوهشگران اعتقاد 

دارند که این همبستگی ها واقعی و مهم می باشند و بیانگر یادگیری 

دانش آموزان و تدریس موثر است. چون نمره دادن به دانش آموز با 

آنها  یادگیری وی ارتباط داشته و این موضوع با انجام آزمون از

 (.2006تایید شده است )هومر، 

نتیجه تحقیق در دانشگاه آیداهو نشان دهنده عدم ارتباط بین دو 

با توجه به اینکه بین عامل ارزشیابی و نمره دانش آموز است. 

نتایج تحقیقات مختلف تفاوت و ناهماهنگی هایی وجود دارد اما در 

و ضعیف موجود کل بر اساس نتایج حاصل از این پژوهش همبستگی کم 

بین نمره ریاضی دانش آموزان و امتیاز کسب کرده در آزمون ریاضی 

کانگورو بیانگر این است که تمره دانش آموز در درس ریاضی اثری در 

کسب امتیاز بهتر در آزمون ریاضی کانگورو نخواهد داشت و نبایستی 

به عنوان عامل مخدوش تلقی شود. به هر حال پیشنهاد می شود که 

ای بررسی آماری نمرات ارزشیابی شده از همه گروه های دانش بر

آموزی متناسب با تعداد آنها در تمامی وضعیت های تحصیلی اعم از 

 پایین و باال استفاده شود.
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